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Roteiro metodológico do OestePIAAC

Objetivos do PIAAC

▪ Objetivo estratégico 1. CONHECER

Conhecer a realidade climática e a sua possível evolução, identificar os impactes atuais e futuros e
avaliar as vulnerabilidades atuais e futuras às alterações climáticas do Oeste.

▪ Objetivo estratégico 2. PLANEAR

Estabelecer o quadro de medidas de adaptação locais e intermunicipais de adaptação dos setores
estratégicos e a sua integração na gestão do território.

▪ Objetivo estratégico 3. CAPACITAR

Disponibilizar e disseminar conhecimento, assegurando uma estratégia comum, participada e
direcionada para a implementação do Plano.

▪ Objetivo estratégico 4. SENSIBILIZAR

Aumentar a consciencialização dos atores regionais para as alterações climáticas, os seus
problemas, desafios e oportunidades.



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Assinatura: equipa técnica

Promotor

Consórcio



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Modelo organizacional da equipa técnica



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Referenciais metodológicos



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Programa metodológico

Fase 1

Âmbito e contextualização

Definição de âmbito

Fase 2

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades

ETAPA

01.

Contextualização climática
ETAPA 

02.

Cenarização climática
ETAPA 

03.

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades atuais

ETAPA

04.

Avaliação de impactos e 
vulnerabilidades futuras

ETAPA 

05.

Fase 3

Opções de Adaptação, Integração 
e Gestão

Definição de medidas de adaptação
ETAPA

06.

Integração da adaptação no planeamento 
regional e municipal

ETAPA

07.

Definição dos modelos de gestão,
monitorização e comunicação

ETAPA

08.

11 mai. 2018 – 28 set. 2018 28 set. 2018 – 28 fev. 2019 28 fev. 2019 – 28 jun. 2019

!

Abordagem por setores da ENAAC

Participação e 
capacitação

Comunicação e 
sensibilização

Comunicação e 
sensibilização

Comunicação e 
sensibilização

Participação e 
capacitação

Participação e 
capacitação

plano OestePIAAC



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Programa metodológico

Fase 1

Âmbito e Contextualização

Definição de 
Âmbito

▪ Contextualização temática

▪ Identificação de objetivos a alcançar

▪ Estruturação e organização do Plano

▪ Plano de comunicação institucional

▪ Logotipo Oeste PIAAC 

▪ Flyer Oeste PIAAC

▪ Contextualização climática nacional e regional 

Fase 2

Avaliação de Impactes e Vulnerabilidades

ETAPA

01.

Contextualização 
climática

ETAPA

02.

▪ Contextualização de cenários climáticos RCP 4.5           
e RCP 8.5

Cenarização 
climática

ETAPA

03.

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades atuais

▪ Cartografia de riscos 
(mapeamento de áreas vulneráveis)

▪ Identificação e mapeamento de impactes e 
vulnerabilidades atuais

▪ Avaliação de impactes e vulnerabilidades atuais

▪ Caraterização e avaliação da capacidade adaptativa 
à escala regional

ETAPA

04.

Avaliação de impactes e 
vulnerabilidades futuras

▪ Cartografia de riscos

▪ Identificação e avaliação dos impactes e das 
vulnerabilidades futuras

▪ Hierarquização de prioridades de adaptação

ETAPA

05.

Fase 3

Opções de Adaptação, Integração e Gestão

▪ Identificação de medidas de adaptação à escala 
regional, concelhia e por setor estratégico

▪ Análise multicritério e priorização

▪ Identificação e avaliação dos custos da não-adaptação

ETAPA

06.

▪ Guia para a integração da adaptação no ordenamento 
do território

ETAPA

07.

▪ Modelo de gestão

▪ Modelo de financiamento para a implementação da 
adaptação

▪ Modelo de monitorização

▪ Modelo de comunicação e divulgação institucionais

ETAPA

08.

Abordagem 
por setores 
da ENAAC

▪ Agricultura e florestas

▪ Biodiversidade

▪ Economia

▪ Energia

▪ Recursos hídrico

▪ Saúde humana

▪ Segurança de 
pessoas e bens

▪ Transportes e 
comunicações

▪ Zonas costeiras 
e mar

!

Definição de medidas de adaptação

Integração da adaptação no planeamento 
regional e municipal

Definição dos modelos de gestão, 
monitorização e comunicação



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Principais documentos

Relatório inicial – Definição de âmbito

Vol. 1 do Oeste PIAAC - Relatório de Âmbito e Contextualização 

Vol. 2 do Oeste PIAAC - Relatório de Avaliação de Impactes e Vulnerabilidades

Vol. 3 do Oeste PIAAC - Opções de Adaptação, Integração e Gestão

27.jun.2018

28.set.2018

28.fev.2019

28.jun.2019



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Produtos por fase

28.set.2018

Fase 1 : Âmbito e contextualização

▪ Relatório da Fase 1 ‘Âmbito e Contextualização’

▪ Plano de comunicação institucional

▪ Logótipo Oeste PIAAC

▪ Flyer Oeste PIAAC

▪ Seminário inicial do Plano

▪ Conteúdos website OesteCIM

▪ Workshop #1 para técnicos e atores-chave locais

▪ Relatório de resultados do ‘Seminário inicial’ e do ‘Workshop #1 para técnicos e atores-chave

locais’



Fase 2 : Avaliação de impactes e vulnerabilidades

▪ Relatório da Fase 2 ‘Avaliação de impactes e de vulnerabilidades’

▪ Conteúdos website OesteCIM

▪ Workshop #2 para técnicos e atores-chave locais

▪ Relatório de resultados do ‘Workshop #2 para técnicos e atores-chave locais’

Roteiro metodológico do OestePIAAC

Produtos por fase

28.fev.2019



Fase 3 : Opções de adaptação, integração e gestão

▪ Relatório Final ‘Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste’

▪ Compilação da informação georreferenciada produzida durante o trabalho (shapefiles e

geodatabases)

▪ Workshop #3 para técnicos e atores-chave locais

▪ Relatório de resultados do ‘Workshop #3 para técnicos e atores-chave locais’

▪ Conteúdos website OesteCIM

▪ Seminário final do Plano

▪ Relatório de resultados

Roteiro metodológico do OestePIAAC

Produtos por fase

28.jun.2019



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Enquadramento

1. Dimensão institucional:

- Divulgação de informação técnica relevante 
sobre a elaboração e implementação                
do Oeste PIAAC

- Abertura de um canal de contacto entre os 
diversos intervenientes no território

- Capacitação interna: dirigida aos envolvidos                       
mais diretamente no processo de elaboração do Plano          
(técnicos da OesteCIM e técnicos dos seus 12 municípios)

- Sensibilização e participação externa: dirigido a           
atores-chave (stakeholders estratégicos regionais) e às 
comunidades territoriais municipais, com o objetivo  de 
informar, captar e valorizar o seu envolvimento no 
Plano



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Enquadramento

2. Dimensão participativa:

- Divulgação de informação não técnica sobre o 
Oeste PIAAC: os cenários climáticos e as 
propostas de medidas e ações neste contidas

- Alerta e sensibilização da população da 
OesteCIM para a temática da adaptação às 
alterações climáticas

- População: quem habita, trabalha e/ou visita o 
território, divulgando e informando sobre o Plano 

- Comunidade : informação e sensibilização da 
população a partir da conceção de flyer (brochura 
institucional)



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Públicos-alvo

quadro técnico da OesteCIM

atores estratégicos 
regionais do setor 

público 
população em geral

meios de 
comunicação 
social

responsáveis
da OesteCIM

quadro técnico das 12 
autarquias que integram 

a OesteCIM

eleitos das 
12 autarquias que 

integram a OesteCIM

atores estratégicos 
regionais do setor 

privado

comunidade escolar

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Públicos-alvo

1. Responsáveis e quadros técnicos da OesteCIM : acompanhamento

2. Eleitos e quadros técnicos dos 12 Municípios : capacitação

3. Atores estratégicos (stakeholders regionais e locais) : integração

4. Comunidade educativa : aproximação

5. Outros agentes económicos, sociais, culturais e ambientais : indução

6. População em geral : informação



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Projeto integrado: planeamento, capacitação, envolvimento e comunicação

Eixo 2

Eixo 3

participação
e capacitação 

informação e sensibilização

Eixo 1

plano Oeste-PIAAC 



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Meios e materiais de comunicação institucional

• Produtos de comunicação:

1. Plano de comunicação e divulgação do Plano 

2. Criação de um logótipo específico para o Oeste PIAAC 

3. Conceção de conteúdos para website da OesteCIM

4. Endereço de e-mail exclusivo para o OestePIAAC

5. Conceção de flyer (brochura institucional) relativo ao Plano

6. Relatórios de resultados das ações de capacitação 



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Elementos de comunicação criados para o Plano

!

Abordagem por setores da ENAAC

▪Agricultura e florestas

▪Biodiversidade

▪Economia

▪Energia

▪Recursos hídricos

▪Saúde humana

▪Segurança de pessoas e bens

▪Transportes e comunicações

▪Zonas costeiras e mar



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Momentos de envolvimento, sensibilização e participação

• Seminário inicial – Lançamento e apresentação global do trabalho a desenvolver

▪ Contextualização e apresentação do trabalho a realizar

▪ Apresentação do enquadramento e o diagnóstico setorial

▪ Desafios de adaptação climática

▪ Apresentação do plano de comunicação

▪ Apresentação do logótipo do Oeste PIAAC

▪ Elementos a entregar: (i) documento síntese do trabalho a realizar e dos resultados a 

atingir; (ii) documentação de referência nacional e internacional

▪ Data: hoje, 11 de julho 2018



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Momentos de envolvimento, sensibilização e participação

• Workshop #1 – Enquadramento metodológico, contextualização e cenarização climáticas

- Data : 19 setembro de 2018

• Workshop #2 - Impactes, capacidade adaptativa e vulnerabilidades atuais e futuras

- Data indicativa : fevereiro de 2019

• Workshop #3 - Opções e medidas de adaptação, integração de adaptação em medidas no
planeamento intermunicipal e municipal

- Data indicativa : abril de 2019



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Momentos de envolvimento, sensibilização e participação

• Seminário final – Apresentação do OestePIAAC

▪ Contextualização e apresentação do trabalho realizado

▪ Principais resultados intermédios obtidos ao longo da período de elaboração do Plano

▪ Apresentação das opções e medidas de adaptação climática

▪ Elementos a entregar: (i) apresentação do Plano OestePIAAC – multimédia; (ii) flyer de 

apresentação do Oeste PIAAC

▪ Data indicativa: junho 2019



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo: versões

Logótipo principal 

Logótipo secundário ‘label’ 

- A assinatura principal deverá ser utilizada como introdução ao discurso em todas as peças de comunicação. 
- A assinatura secundária fica reservada à continuidade desse mesmo discurso inicial, mas apenas em peças, materiais ou suportes destinados a públicos integrantes do 

processo de elaboração do OestePIAAC.
- Para a comunicação social, comunidade educativa e público em geral, deverá ser utilizada sempre a assinatura principal.



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo: proteção

- Espaço mínimo de proteção (‘clear space’):
O espaço de proteção refere-se à área mínima circundante do logótipo que deve ser mantida livre de qualquer elemento externo (textual ou não textual). 



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo: resistência

7 mm
13 mm

15 mm

- Dimensão mínima:
A dimensão mínima deve ser respeitada. No entanto, deverá ser tido em consideração o suporte sobre o qual o logótipo será representado, de forma a que se 
obtenha a melhor leitura. Também haverá que equacionar a tecnologia de ´gravação’, assegurando que o logótipo é representado de forma exata e com o máximo 
de legibilidade.



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo

- Sempre que o logótipo surgir sobre um fundo de cor escuro deverá ser utilizada a sua versão a negativo.
- Sempre que o logótipo seja aplicado sobre uma imagem devem também ser consideradas as mesmas regras, procurando sempre a maior legibilidade possível 
sobre a cor dominante na localização na imagem.



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo: utilização incorretas

- NÃO aplicar o logótipo sobre um fundo 
‘patterned’.

- NÃO esticar ou alterar as proporções do 
logótipo.

- NÃO aplicar o logótipo em 
ângulo.

- NÃO aplicar efeitos gráficos.

- NÃO colocar elementos externos na área de 
exclusão

- NÃO alterar a identidade cromática do 
logótipo.
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Criação de logótipo: identidade tipográfica

- Principal - Secundária
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Criação de logótipo: universos cromáticos

RGB
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Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo: aplicações

- Exemplo de aplicação
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Criação de logótipo: aplicações
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Criação de logótipo: aplicações



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Criação de logótipo: divulgação



Programas de capacitação técnica e de comunicação institucional

Flyer de divulgação



Contextualização climática

António Lopes
IGOT-UL



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Mitigar, adaptar ou sofrer?

John Holdren, Science and Technology advisor to Barack Obama

http://www.rep.org/Hayhoe_Climate.pdf


Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Os custos da inação

…the cost between 2010 and 2050 of adapting to approximately 2oC warmer world by 
2050 is in the range of $70 billion to $100 billion a year.

Estudos 
económicos 
revelam que os 
custos da 
inação superam 
os custos da 
adaptação 
prévia. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/06/06/economics-adaptation-climate-change



Relação inegável entre a Temperatura e a Mortalidade

Os custos da inação
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Eventos extremos e risco climático

Os custos da inação



Relação inegável entre a Temperatura e a Mortalidade

Os custos da inação

• Aumento da 
mortalidade e 
morbilidades, sobretudo 
durante a ocorrência de 
ondas de calor.

The Lancet Planetary Health 2017 1, e360-e367DOI: (10.1016/S2542-5196(17)30156-0) 

“Projections of temperature-related excess mortality under climate change scenarios”

Gasparrini, A et al (2017), The Lancet Planetary Health Volume 1, Issue 9: e360-e367

Trends in heat-related and cold-related excess mortality

Temporal change in excess mortality by region



O efeito de aquecimento urbano acrescido

Os custos da inação

The UHI is the most 
obvious atmospheric 

modification attributable 
to urbanization, the most 

studied of climate 
effects of cities and an 
iconic phenomenon of 

urban climate
(Oke,1987; Roth, 2013).



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Os desafios

Conhecer o clima atual para melhor nos adaptarmos ao futuro

https://www.nytimes.com/2017/04/19/magazine/our-climate-future-is-actually-our-climate-present.html



As evidências

Alterações climáticas globais



Compreender o futuro para atuar

Cenários e projeções

Cenário climático

Representação plausível e muitas vezes simplificada do clima futuro, 
com base em um conjunto internamente consistente de relações 
climatológicas
É utilizado para investigar as potenciais consequências das 
alterações climáticas antropogénicas, muitas vezes servindo como 
entrada para modelos de impacto [IPCC, 2013].

Projeção

Projeção é uma estimativa de uma potencial evolução futura de 
uma quantidade ou conjunto de quantidades, frequentemente 
calculado com o auxílio de um modelo. Ao contrário de previsões, 
projeções são condicionadas por pressupostos relativos, por 
exemplo, futuros desenvolvimentos socioeconómicos e tecnológicos 
que podem ou não ser realizado [IPCC, 2013].

IPCC, 2014



Cenário RCP (Representative Concentration Pathways)

Patamares de concentração de GEE que se prolongam até 2100

IPCC, 2014

http://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_r.html

RCP 2.6
RCP4.5
é um patamar de estabilização intermediário em 
que o forçamento radiativo está estabilizado a 
aproximadamente 4,5Wm–2 após 2100 (o RCP 
correspondente assume emissões constantes após 
2150) [IPCC, 2013].

RCP 6.0
RCP8.5
é um patamar elevado para cada forçamento 
radiativo e superior a 8,5 Wm–2 em 2100 e continua 
a aumentar durante algum tempo 
[IPCC, 2013].



Projeções regionais para a Europa

Precipitação

IPCC, 2014

Projected changes in 20-year maximum daily precipitation in summer (left) and winter 
(right) from 1961–1990 to 2071–2100 based on the ensemble mean using a regional 

climate model (RCM) nested in 6 general circulation model (GCMs). 



Projeções regionais para a Europa

Precipitação



Projeções regionais para a Europa

Temperatura

As projeções climáticas utilizam cenários de emissões de GEE como dados de entrada 
(inputs) nos modelos climáticos, designados por Representative Concentration Pathways

(RCPs) ou Trajectórias representativas de concentrações adaptado de IPCC, 2013). 



Projeções regionais para a Europa

Temperatura



Eventos extremos e risco climático

Consequências diretas

• Subida no nível médio do mar  e erosão costeira (>50cm)

• Galgamentos costeiros

• Aumento das secas /impactes nos recurso hídricos e abastecimento de água às 
populações

• Perda de Biodiversidade,

• Mais fogos florestais?

• Aumento das ondas de calor

• Precipitação elevada em curtos intervalos de tempo



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Impactes e capacidade adaptativa das regiões europeias

Custos da inação



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Visão territorial das projeções climáticas 

URCH – Unidade de Resposta Climática Homogénea

URCH - Unidade de Resposta Climática Homogénea
traduzem a variedade dos climas locais

São áreas com condições semelhantes de topografia, exposição, ventilação 
natural, etc., que dependendo da diversidade de tipos de cobertura e 
ocupação do solo, interagem de modo particular com a camada limite da 
atmosfera

A delimitação das URCH baseia-se:

na diversidade de respostas das unidades de relevo, exposições e cobertura
do solo nas funções climáticas



Visão territorial das projeções climáticas 

Exemplos de outros estudos similares

2017/2018 - Planos Intermunicipais e Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas

2018: "Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas - Oeste [Condições 
climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Comunidade Intermunicipal do Oeste.

2018: "Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Loulé
[Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Câmara Municipal de Loulé.

2018: "Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de 
Lisboa [Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Área Metropolitana 
de Lisboa

2017: "Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Ílhavo
[Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Câmara Municipal de 
Ílhavo.

2017: "Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Lagos 
[Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Câmara Municipal de Lagos.

2017: "Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Leiria 
[Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Câmara Municipal de Leiria.

2017: "Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas - Alentejo Central 
[Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Central.

2017: "Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas - Viseu Dão Lafões 
[Condições climáticas atuais, evolução recente e cenários futuros]" | Comunidade Intermunicipal 
de Viseu Dão Lafões.



Visão territorial das projeções climáticas 

Exemplos de outros estudos similares

Ocupação do Solo (COS 2010) TPI - Topographic Position Index



Visão territorial das projeções climáticas 

Exemplos de outros estudos similares - Leiria

TPI
Topographic
Position
Index

Declives

Inverno Verão

Modelo
Digital de
Elevação

LST
Land Surface Temperatures

Unidades de relevo Ocupação do solo (COS2010 + floresta ardida – 2011-2015)

Unidades de Resposta 
Climática Homogénea –
URCH 



Visão territorial das projeções climáticas 

Exemplos de outros estudos similares – Alentejo Central

Serras e 
Planaltos

Penep. 
Setentrional

Penep. 
Meridional

Vale do 
Guadiana

Alandroal
X

Arraiolos
X

Borba
X

Estremoz
X

Évora
X

Montemor-o-
Novo

X X

Mora
X

Mourão
X

Portel
X x

Redondo
x X

Reguengos de 
Monsaraz

X X

Vendas Novas
X x

Viana do 
Alentejo

X

Vila Viçosa
x X



Processo de adaptação local às alterações climáticas

Índice

1. AC : mitigar, adaptar ou sofrer

2. Os custos de inação

3. Quais são as melhores estratégias de adaptação às AC?

4. Vulnerabilidade potencial e capacidade adaptativa

5. Visão territorial das projeções climáticas através das URCH

6. 1ª fase: Contextualização Climática



Contextualização climática

Trabalhos científicos existentes

Mapas Climáticos de Portugal. Nevoeiro 
e Nebulosidade, Contrastes Térmicos

DAVEAU, Suzanne
1985

Contrastes térmicos
(Alcoforado & Dias, 2001)



Contextualização climática

Dados



Contextualização climática

Dados

Valores médios, extremos e tendências das variáveis climáticas por Unidade Climática. 



Contextualização climática

Dados



Contextualização climática

Obrigado pela Vossa atenção
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Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: Jornal i

(versão online, 5.outubro.2017)



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: Agência Europeia                             
de Ambiente, 2016

TEMPERATURA MÉDIA DO AR                 
À SUPERFÍCIE



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: Agência Europeia                             
de Ambiente, 2016

EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA MÉDIA 
ANUAL

(1960 – 2015)



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

EVOLUÇÃO DA PRECIPITAÇÃO MÉDIA 
ANUAL E NO VERÃO

(1960-2015)

Fonte: Agência Europeia                             
de Ambiente, 2016



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: IPCC, 2013-2014

CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO                               
DA TEMPERATURA MÉDIA GLOBAL

(IPCC – PAINEL INTERGOVERNAMENTAL   
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS)



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE ARIDEZ EM 
PORTUGAL CONTINENTAL NOS ÚLTIMOS 
50 ANOS

Fonte: CNCCD, 2004; Del Barrio et at, 2010; 
Sanjuan et al, 2011



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

PROJEÇÃO DO ÍNDICE DE ARIDEZ EM 
PORTUGAL CONTINENTAL

(MODELO HADRM3 - CENÁRIO GGA2 : 
INTERMÉDIO)

Fonte: SIAM II



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

NÚMERO DE DIAS POR ANO COM 
TEMPERATURAS MÁXIMAS 
SUPERIORES A 35ºC (DIAS QUENTES)

Fonte: SIAM II



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: Filipe Duarte Santos

(in ClimAdaPT.Local 2015-2016)

FORMAS DE AÇÃO FACE ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: Filipe Duarte Santos

(in ClimAdaPT.Local 2015-2016)

FORMAS DE AÇÃO FACE ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

• Adaptação

- A adaptação é um processo de ajustamento ao clima atual e futuro e aos seus efeitos. Nos
sistemas humanos, a adaptação procura moderar os impactos gravosos e explorar as
oportunidades benéficas. Nos sistemas naturais, a intervenção humana pode facilitar o
ajustamento ao clima futuro.

• Vulnerabilidade

- É o grau com que um sistema é suscetível a ou incapaz de lidar com os efeitos adversos das
mudanças climáticas, incluindo a variabilidade climática e os extremos.
A vulnerabilidade é uma função do carácter, magnitude, taxa de mudança e variação do clima à
qual um sistema é exposto, a sua sensibilidade e a sua capacidade de adaptação.

[definições IPCC]



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Vulnerabilidade potencial às alterações climáticas

Vulnerabilidade Elevada

Vulnerabilidade Média

Vulnerabilidade Baixa

Sem Vulnerabilidade

Sem informação

Informação Reduzida

VULNERABILIDADE POTENCIAL                      
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Fonte: ESPON, 2011



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

• Impactos gerais

- Subida da temperatura média do ar e alteração/redução do
volume de precipitação anual

- Subida do nível do mar e maior erosão costeira

- Aumento da frequência e intensidade de fenómenos
meteorológicos extremos (ondas de calor, secas, chuvas 
intensas).

• Vulnerabilidades gerais

- Maior frequência de fogos e cheias

- Alteração da distribuição espacial dos ecossistemas e 
espécies e sua dinâmica/produtividade

- Alteração de condições ambientais (ex: qualidade das águas e 
doenças transmitidas por vetores) que têm impacto na saúde 
humana e turismo



Economia verde

Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas: o processo

Fonte: MUNICH RE, 2014

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EVENTOS 
DE GRANDE ESCALA ALVO DE AÇÃO 
RESSEGURADORA



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

Criação do 
IPCC

1992 1995 20102007 2009 20132011 201420011988 2002 2009 2015 2016 2017 2021

Convenção-Quadro 
das Nações Unidas 

sobre a Mudança do 
Clima

IPCC 2º Relatório de 
Avaliação

IPCC 2º 
Relatório de 
Avaliação

Projeto SIAM

IPCC 4º Relatório de 
Avaliação

Livro Branco –
Adaptação às alterações 

climáticas: para um 
quadro de ação europeu 
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Adaptação à Alterações 

Climáticas

Estratégia Europa 
2020
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Climáticas 2020
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Post-2020 
Política de 

Coesão
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Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

Até 2015 : primeiras experiências nacionais (3)

• Cascais

• Sintra

• Almada



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

2016 : estratégias municipais de adaptação (30)

• 26 municípios beneficiários, de todas as NUTS III

+

• Almada, Cascais e Sintra (parceiros)

+ 

• Mafra (aderente)



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

2017 – 2018: planos municipais de adaptação (8)

• Alfândega da Fé

• Águeda

• Ílhavo (pós-ClimAdaPT)

• Leiria (pós-ClimAdaPT)

• Lagos

• Loulé (pós-ClimAdaPT)

• Faro

• Oeiras



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

2017 – 2018: emergência do 
planeamento intermunicipal

• Áreas metropolitanas de Lisboa e 
Porto

• 16 Comunidades intermunicipais



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

Fonte: ClimAdaPT.Local, 2016

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE 
ESTRATÉGIAS LOCAIS DE ADAPTAÇÃO 
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, POR PAÍS 
EUROPEU



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

• Adaptação por antecipação

- Adaptação que ocorre antes que os impactos da mudança climática sejam observados. Também
referida como adaptação pró-ativa.

• Adaptação autónoma

- Adaptação que não constitui uma resposta consciente aos estímulos climáticos, mas que é
provocada por mudanças ecológicas nos sistemas naturais e por mudanças no mercado ou no
bem-estar nos sistemas humanos. Também referida como adaptação espontânea.

• Adaptação planeada

- Adaptação que é o resultado de uma decisão política deliberada, baseada na consciência de que
as condições mudaram ou estão prestes a mudar e que é necessária uma ação para retornar,
manter ou alcançar um estado desejado.



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas em Portugal

• Adaptação por antecipação

- Adaptação que ocorre antes que os impactos da mudança climática sejam observados. Também
referida como adaptação pró-ativa.

• Adaptação autónoma

- Adaptação que não constitui uma resposta consciente aos estímulos climáticos, mas que é
provocada por mudanças ecológicas nos sistemas naturais e por mudanças no mercado ou no
bem-estar nos sistemas humanos. Também referida como adaptação espontânea.

• Adaptação planeada

- Adaptação que é o resultado de uma decisão política deliberada, baseada na consciência de que
as condições mudaram ou estão prestes a mudar e que é necessária uma ação para retornar,
manter ou alcançar um estado desejado.



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: Banco Mundial, 2010

(in CDP, 2012)



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: Agência Europeia de Ambiente, 2012

(in Conferência ClimAdaPT.Local, CAP     
e AGRO.GES, 2016)

IMPACTOS PREVÍSIVEIS DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA 
AGRICULTURA NACIONAL



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: 

(in Conferência ClimAdaPT.Local, CAP     
e AGRO.GES, 2016)

OS DESAFIOS DA AGRICULTURA FACE ÀS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: AGRO.GES, 2010

CAPACIDADE ADAPTATIVA E GRAU DE
VULNERABILIDADE POR TIPO DE
CULTURA



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: AGRO.GES, 2010



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: AGRO.GES, 2010



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: AGRO.GES, 2010



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: AGRO.GES, 2010



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Fruticultura

Principais impactos potenciais

• Temperatura média mais elevada

- Antecipação do início do ciclo vegetativo, afetando negativamente a quantidade e a qualidade da
produção, incluindo a sua capacidade de conservação. Estes efeitos já estão a ocorrer em
pomares de pereira cv. ‘Rocha’, no Alentejo

- Associada a uma redução de precipitação na primavera poderá inviabilizar a exploração de
muitos dos pomares de sequeiro. Estima-se que cerca de 40% dos pomares de pereira e 30% dos
de macieira sejam de sequeiro

- Para as espécies com maiores necessidades em frio, condicionamento da sua produtividade
levando ao recurso a cultivares menos exigentes, cujo interesse económico pode ser distinto das
existentes. No entanto, pelo menos para algumas espécies/cultivares, esta relação não é linear,
pois uma maior precipitação no outono-inverno ou a ocorrência de nebulosidade e nevoeiro
poderá ter algum efeito de “substituição” de horas de frio, contribuindo favoravelmente para a
quebra de dormência (Couto, 1987; Petri & Pascal, 1982)

Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Fruticultura

Principais impactos potenciais

• Temperatura média mais elevada (cont.)

- A tendência para um maior número de dias e noites quentes, sem grande amplitude térmica,
pode ter influência negativa na formação dos pigmentos (antocianinas) próximo da maturação
que, no caso das macieiras, afetará a coloração dos frutos das cultivares bicolores e das
vermelhas (situação que já se verifica na Cova da Beira e em Armamar)

- Aumento da incidência de doenças como o pedrado e estenfiliose na região do Oeste pois,
embora se verifique uma diminuição da precipitação na primavera, continuará a observar-se a
formação de orvalho e a ocorrência de dias encobertos; favorecimento da ocorrência de pragas,
como a mosca da fruta, e maior desenvolvimento do fogo bacteriano

- Provável melhoria nas condições de produção de citrinos, figueiras e nespereiras, embora com
consumos de água mais elevados

Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Fruticultura

Principais impactos potenciais

• Ondas de calor mais intensas e frequentes

- Tem-se verificado, nos últimos anos, em pomares de pereiras e de macieiras quebras de
produção que, em algumas situações, atingem os 20%

- Também em algumas cultivares de ameixa sensíveis ao calor, como é o caso da Sungold, foram
registadas perdas de produção que, em algumas situações, foram totais

• Aumento de episódios de precipitação intensa e ventos

- Na fase da floração: destruição de flores com a consequente redução de produção

- Na fase de desenvolvimento dos frutos: queda destes e consequente redução de produção

- Próximo da colheita: queda de frutos, redução da produção e perda de qualidade

- Aumento da erosão do solo e perda de nutrientes; aumento dos custos de produção

- Redução da fertilidade dos solos e, consequentemente, do seu potencial produtivo.

- Riscos de eutrofização de lagoas e cursos de água adjacentes
Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Fruticultura

Principais impactos potenciais

• Diminuição da precipitação

- Aumento do consumo de água para rega, aumento dos custos de produção; degradação da
qualidade da água devido à sobre exploração dos aquíferos. Nas zonas costeiras poderá ocorrer
um agravamento da qualidade da água por intrusão de águas salinas

• Secas mais intensas e frequentes

- Aumento do consumo de água para rega, aumento dos custos de produção associados a outros
efeitos acima referidos

Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Fruticultura

• Principais medidas de adaptação

- A introdução e/ou difusão de espécies, cultivares e porta-enxertos resistentes à seca e a outros
fatores abióticos e bióticos, obtidos através de um processo de seleção e, porventura, de
melhoramento

- A adoção das práticas culturais mais adequadas de proteção do solo e das culturas, em que a
gestão do coberto vegetal tem um papel crucial

- O aumento da eficiência da rega, incluindo, sempre que necessário, a adoção de práticas de rega
deficitária

- Instalação de redes anti-escaldão

- Instalação de sebes para redução dos efeitos da velocidade do vento

Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Horticultura

Principais impactos potenciais

• Temperatura média mais elevada

- Alteração da fenologia das plantas com consequências no ciclo cultural/vegetativo

- Nas culturas sensíveis ao fotoperíodo, caso da cebola, poderá implicar uma diminuição da
produção e qualidade do produto. O encurtamento do ciclo cultural devido ao aumento da
temperatura poderá refletir-se na produção de bolbos de calibres mais pequenos (Deuter, 2008)

- No morangueiro, cuja floração depende do binómio fotoperíodo x temperatura, a época de
produção de frutos poderá ser reduzida, pois a floração e a frutificação diminuem a
temperaturas superiores a 28-30oC (Palha, 2011)

- Maior incidência de pragas e doenças. Novas pragas e doenças poderão surgir em resultado da
alteração dos habitats

- Baixa taxa de polinização em várias culturas (ex. tomate, cucurbitáceas, morangueiro), sobretudo
em condições de humidade

- Indução precoce da floração em detrimento da formação do repolho nas brassicáceas e em
alface Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 

e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Horticultura

Principais impactos potenciais

• Ondas de calor mais intensas e frequentes

- Escaldão dos frutos nalgumas hortícolas, como no tomate, pimento, melão e morango, pela
ocorrência de temperaturas elevadas durante a fase de frutificação e maturação do fruto
afetando a qualidade dos produtos

• Aumento de episódios de precipitação intensa e ventos

- Destruição de culturas e infraestruturas (abrigos, estufas, etc.)

- Redução da produtividade e da qualidade das culturas

• Diminuição da precipitação

- Redução ou perda de produção

• Secas mais intensas e frequentes

- Perda de parte ou totalidade da produção Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura: Horticultura

• Principais medidas de adaptação

- Alteração para culturas de regadio em alternativa ao sequeiro

- Usar sistemas e práticas de rega mais eficientes no uso da água

- Alargamento do período de produção pela utilização de cultivares mais precoces ou mais tardias

- Ajustar a data de sementeira/plantação em função do regime térmico de cada ano para alargar o
ciclo de produção

- Escolher variedades melhor adaptadas, com necessidades térmicas e de vernalização mais
adequadas e mais resistentes ao stress térmico e hídrico

- Condução em cultura protegida (túneis, estufas, etc.) em alternativa à cultura de ar livre

- Reforço dos equipamentos de controlo ambientais em culturas protegidas

- Alteração da localização das zonas de produção para algumas culturas de primavera/verão

- Adotar sistemas de produção integrada para conservação do solo, melhoria da eficácia do uso da
água de rega e de nutrientes e do controlo de pragas, doenças e infestantes

Fonte: Estratégia de Adaptação da Agricultura 
e das Florestas às Alterações Climáticas, 2013



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: Plano de Adaptação de Mértola              
às Alterações Climáticas, 2017
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura

Fonte: Plano de Adaptação de Mértola              
às Alterações Climáticas, 2017



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura
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A adaptação às alterações climáticas e a Agricultura



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e o Turismo

Tendências Setoriais
Eventos Climáticos Potencialmente 

Impactantes
Impactes Potenciais Resultantes das Alterações Climáticas

Diversificação da matriz de 
produtos turísticos

» Redução da precipitação

» Aumento da temperatura

» Agravamento da frequência e 
intensidade dos eventos 
extremos

» Aumento da suscetibilidade à 
desertificação

» Aumento da temperatura e maior ocorrência de fenómenos
meteorológicos extremos - produtos turísticos mais
sensíveis a estas variações poderão perder relevância

» Aumento da temperatura – alguns produtos turísticos
poderão ganhar relevância na matriz turística

Aumento do número de eventos
de animação cultural e turística

» Agravamento da frequência e 
intensidade dos eventos 
extremos

» Maior ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos -
procura turística poderá diminuir, com impactes negativos
para a programação de eventos de animação cultural e
turística

Aumento do número de
estabelecimentos hoteleiros e da
capacidade de alojamento

» Agravamento da frequência e
intensidade dos eventos
extremos

» Maior ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos -
procura turística poderá diminuir, com impactes negativos
para a oferta



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e o Turismo

Tendências Setoriais
Eventos Climáticos Potencialmente 

Impactantes
Impactes Potenciais Resultantes das Alterações Climáticas

Aumento da procura turística

» Aumento da temperatura

» Agravamento da frequência e

intensidade dos eventos

extremos

» Aumento da suscetibilidade à

desertificação

» Maior ocorrência de fenómenos meteorológicos

extremos - procura turística poderá diminuir

» Aumento da temperatura - produtos turísticos mais

sensíveis a estas variações poderão perder relevância,

diminuindo a procura

Potencial de introdução e de

transmissão de doenças por

vetores
» Aumento da temperatura

» Aumento da temperatura - potenciais impactes

resultantes das doenças transmitidas por vetores

poderão afetar o setor

Alterações no mosaico

paisagístico florestal e agrícola

» Redução da precipitação

» Aumento da temperatura

» Continuidade das alterações nos padrões sazonais de
precipitação e da temperatura - redução da área
semeada em situações de seca (alterações no mosaico
paisagístico agrícola, com reflexos para algumas
atividades desenvolvidas no setor)



Economia verde

A adaptação às alterações climáticas e o Turismo

Tendências Setoriais
Eventos Climáticos Potencialmente 

Impactantes
Impactes Potenciais Resultantes das Alterações Climáticas

Edifícios históricos com

fragilidades estruturais
» Aumento da temperatura

» Tendência observada ao nível das mudanças climáticas

graduais, com alterações na amplitude dos ciclos de

humidade ou da temperatura - impactes negativos para

o património edificado

Localização de património

edificado e de equipamentos

culturais em zonas sensíveis em

meio urbano

» Agravamento da frequência

e intensidade dos eventos

extremos

» Maior ocorrência de fenómenos meteorológicos

extremos (períodos de precipitação significativa e

ondas de calor) - danos materiais para o património

edificado e para os equipamentos culturais

Localização de património

edificado e de equipamentos

culturais em áreas suscetíveis a

cheias e inundações

» Agravamento da frequência

e intensidade dos eventos

extremos

» Maior ocorrência de fenómenos meteorológicos

extremos (períodos de precipitação significativa) -

impactes negativos para o património edificado,

sobretudo para os edifícios históricos, e para os

equipamentos culturais
Paisagem cultural sensível a

alterações nos padrões climáticos
» Aumento da temperatura

» Tendência para a desertificação e erosão - danos para a

paisagem cultural
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Economia verde

A adaptação às alterações climáticas: EMAAC Torres Vedras

• Opções de adaptação

- Aumentar a resiliência e/ou capacidade adaptativa de edifícios e estruturas afetas a atividades
económicas, como estufas e pecuárias, através de soluções técnicas e construtivas

- Potenciar a diversificação da produção agrícola e florestal face à alteração das condições
edafoclimáticas resultantes das alterações climáticas

• Fatores potenciadores

- Possibilidade de diversificar a produção agrícola (dióspiros, maracujás, mirtilos)
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• Propostas

- Plano de sensibilização/comunicação/informação direcionado para produtores e agricultores;

- Aumentar a resiliência de edifícios e estruturas – especialmente estufas – devido a fenómenos
como a ciclogénese explosiva ocorrida em 2009

- Incluir as questões do abastecimento nas industrias agrícolas no Plano Municipal de Gestão da
Água

- Criar mini-hídrica/lagoas para aproveitamento agrícola

- Incentivo ao associativismo (cooperativas/associações) para permitir uma fiscalização mais
eficaz, designadamente no que respeita à utilização de fertilizantes e à reutilização da água

- PDM deve assegurar a cooperação com outras instituições (por exemplo, EPAL). Incluir todos os
agricultores (grandes, médios e pequenos) e alertar para más práticas ambientais –
nomeadamente na contaminação da água e na sua reutilização
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• Economia verde

- Compatibilização entre o ambiente e a componente económica

- A adaptação representa uma oportunidade de negócio. Mostrar o setor empresarial que tem a
ganhar com a adaptação às alterações climáticas

- Torres Vedras tem um território vasto e diverso, com grande variedade de produção agrícola
(viticultura, hortícolas), com imensas possibilidades de gerar oportunidades

- Potenciar o desenvolvimento ambiental, por exemplo, através de ações ao nível do turismo ou
atividades desportivas em zonas de paisagem protegida, para as quais seja aplicada silvicultura
preventiva (isto e, que ao mesmo tempo sirva para evitar incêndios florestais)

- “Uma relação positiva entre ambiente e desenvolvimento económico e conseguida através da
agricultura, pois Torres Vedras e um dos maiores produtores nacionais de vinho. Concelho apto
para o surgimento de novas agriculturas, como já acontece com o diospiro, maracujá e mirtilos”
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• Economia verde

- Torres Vedras pode ser um município pioneiro em novas oportunidades de negócio

- Desenvolver potencial económico do turismo e das energias verdes

- Criar redes colaborativas (empresas, politécnicos, associações empresariais)

- Custos ambientais internalizados nos negócios e valoração dos serviços de ecossistemas e uma
opção número prioritária
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Soluções Baseadas na Natureza / Serviços dos Ecossistemas / Bem-estar Humano

Fonte: Fátima Alves et al, Universidade de Aveiro 2018
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Fonte: Cohen-Shacham et al. (eds), 2016

(in Fátima Alves et al, Universidade de Aveiro 2018)
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Fonte: Fátima Alves et al, Universidade de Aveiro 2018
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Agricultura, turismo e adaptação às alterações climáticas

“ We have only three options: 
mitigation, adaptation and 

suffering. We will have to do all 
three. ” 

John Holdren [ Professor Harvard, EUA ]
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Encerramento e próximos passos

Heitor Gomes
CEDRU



OestePIAAC

Próximos passos

Seminário inicial

Recolha do ‘Perfil de impactes climáticos’ (PIC)

Workshop #1

Reunião técnica sobre impactes e vulnerabilidades

11.julho

setembro 

19.setembro

outubro 




